Curriculum vitae
Euopass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume

Deac, Rodica Irina

Adresa str. Ecaterina Teodoroiu, nr.14 codul poştal 410108, Oradea, Romania
Telefon
Fax
E-mail
Cetăţenia
Data naşterii
Sex

Fix: +40 259 42 79 87

Mobil:

+40 741 60 58 51

+40 259 408 216
Serviciu: rdeac@uoradea.ro

Personal: rodi_deac@yahoo.com

Română
19.08.1972
Feminin

Locul de muncă vizat
/Domeniul ocupaţional

Consilier juridic – Beneficiar – Universitatea din Oradea
Programul POSDRU Nr. ref. 2007RO051PO001, Cererea de propuneri de proiecte strategice
nr. 107 - "Burse doctorale", ID proiect 80272 cu titlul ” Programe doctorale performante pentru
formarea cercetatorilor competitivi in Aria Europeana a Cercetarii”, lider de parteneriat
(beneficiar) - Universitatea din Oradea

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Consiliere şi reprezentare a universităţii în raporturile juridice cu generate de proiect cu terţe
părţi

Locul de muncă
/Domeniul ocupaţional

Universitatea din Oradea /
Consilier juridic, responsabil programe naţionale şi comunitare

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Din 1999 până în prezent
Consilier Juridic, Responsabil al programelor europene şi internaţionale de finanaţare a
proiectelor de cercetare, dezvoltare şi inovare Program Cadru 5, Program Cadru & şi Program
Cadru 7 al UE, Programul Nato - Ştiinţa pentru Pace şi Securitate, Programul pentru
Colaborări Bilaterale al ANCS

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Asitenţă juridică, redactarea de acte juridice; avizarea si contrasemnarea actelor juridice;
diseminarea informaţiilor referitoare la programele mai sus amintite,
a îndruma şi consilia persoanele care doresc să facă propuneri de proiecte de cercetare,
în cadrul programelor mai sus amintite
a pregăti materialul informativ pentru pagina de web al Universităţii din Oradea:
http://info.uoradea.ro ,
a purta corespondenţa cu autorităţile contractante şi alte instituţii implicate în finanţarea
proiectelor de cercetare,
- a organiza reuniuni de informare la nivel de universitate şi facultăţi

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Oradea, str. Universităţii, nr.1, Oradea, România, Tel.:(40-259) 408 216 –
Fax: (40-259)408 760, Website: http://www.uoradea.ro

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

-

Învăţământ, Educaţie şi Cercetare
2008 până în prezent
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Funcţia sau postul ocupat

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Tema tezei de doctorat
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Titlul proiectului Erasmus
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Titlul proiectului Erasmus
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Titlul proiectului
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Perioada

Punct Naţional de Contact in domeniile Ştiinţa în Societate (SiS) şi Ştiinţe Socioeconomice şi Umaniste în Programul Cadru 7 al UE,
2006 până în prezent
Doctorand in Istorie
Istoria presei din Bihor în perioada 1867-1918
Universitatea din Oradea – Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale,
Departamentul de Istorie

17mai – 6 iunie 2010
Atestat participare proiect Erasmus
Research projects- important aspects for society’s development
Hungarian Science and Technology Foundation, Budapesta

04.02.2008-29.02.2008
Atestat participare proiect Erasmus
Interdisciplinaryand intercultural aproach regarding the evolution of rural society in Central
Europe
Academia de Ştiinţe al Ungariei, Institutul de Istorie, Budapesta

19.02.- 04.03.2007
Atestat participare proiect Leonardo da Vinci
„The development of competencies and abilities for the research programmes’
coordinators in the academic and research environment”
Hungarian Science and Technology Foundation, Budapesta

- 2002-2004

Calificarea / diploma obţinută

Dinploma de master

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Instituţii comunitare
Integrare europeană
Securitatea frontierei în context european
Drept comunitar
Dreptul proprietăţii intelectuale
Instrumente de preaderare
Managementul conflictelor

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Oradea – Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale,
învăţământ / furnizorului de formare Departamentul de Relaţii Internaţionale

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2000 – 2004
Diploma de licenţă, specializarea Istorie
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Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Perioada

-

istorie antică a României şi universală
istorie medie
istorie modernă
istorie contemporană
istoria artei,
metodica predării istoriei

Universitatea din Oradea – Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale,
Departamentul de Istorie

1990-1995

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de licenţă

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Drept civil
Drept procesual civil
Drept penal
Drept procesual penal
Drept financiar
Drept comercial
Dreptul muncii
Dreptul familiei

Numele şi tipul instituţiei de
Universitatea „Lucian Blaga” - Sibiu
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1986 - 1990
Diploma de Bacalaureat

Domenii principale studiate / Limba şi literatura română
competenţe dobândite Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura germană
Matematică
Fizică, Chimie, Biologie
Rezistenţa materialelor
Mecanică
Numele şi tipul instituţiei de Liceul de Matematică – Fizică “Emanuil Gojdu”, Oradea
învăţământ / furnizorului de
formare
Specializări:
- 2004, martie - Training privind “ Dezvoltarea şi consolidarea performanţelor manageriale şi
administrative ale angajaţilor din universităţi şi IMM-uri, în conformitate cu obiectivul comun
al acestor organizaţii în contextul dezvoltării regionale”, Universitatea de Medicină şi Farmacie
“Iuliu Haţieganu” – Cluj-Napoca în colaborare cu Universitatea din Oradea
- 2003, martie – Training course of the Workshop “How to apply with succes in Sixth Framework
Programme”, organizat de UEFISCSU - România şi Hyperion Ltd. – Irlanda, la Universitatea
Politehnica Bucureşti
-21 iunie 2001, Bucureşti, Seminar “Probleme financiare, administrative şi de conducere în
proiectele CDT din Programul Cadru 5”
- 1999 – 2001 – Curs postuniversitar de limba engleză, Facultatea de Litere, Universitatea din
Oradea
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă Română
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Limbi străine cunoscute
Autoevaluare Ascultare
Nivel european (*)
B

Înţelegere

Vorbire

Citire

Discurs oral
B
1

Utilizator
independent

B
1

Utilizator
independent

B
1

Utilizator
independent

B
1

Utilizator
independent

C
1

Utilizator
experimentat

C
1

Utilizator
experimentat

Engleză 1

Utilizator
independent

B
1

Utilizator
independent

B
1

B
1

Utilizator
independent

B
1

Utilizator
independent

B
1

C
1

Utilizator
experimentat

C
1

Utilizator
experimentat

C
1

Franceză
Maghiară

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere

Scriere

Participare la
conservaţie
Utilizator
indepen
dent
Utilizator
indepen
dent
Utilizator
experim
entat

În calitate de responsabil al proiectului de mobilităţi Leonardo da Vinci , nr. 2006//PL/
97196/EX.,am avut ocazia să coordonez activitate unei echipe formată din 10 persoane, iar
evaluarea pozitivă a rapoartelor individuale şi a raportului final al proiectului lasă să se
înţeleagă că am aptitudini bune în coordonarea unui proiect şi în organizarea unei echipe de
lucru.
Abilităţi de utilizare a calculatorului: Windows, Internet
Categoria B

Informaţii suplimentare
Lucrări susţinute la conferinţe/
simpozioane ştiinţifice- coordonator al volulmului „Politici europene si internationale de cercetare. Aspecte legale si
manageriale privind proiectele de cercetare” Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2008
(ISBN: 978-973-524-9).
- Legislaţia presei în secolul al XIX-lea în Imperiul Austro-Ungar, în Evoluţia şi perspectiva
dreptului românesc în context european, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, seria Drept, Iaşi,
pp. 327-330, tom. XIII, 2007.
- Protejarea dreptului de autor asupra noilor realizări în domeniul tehnologiei din Uniunea
Europeană, în volumul: Armonizare, convergenţe şi inconsecvenţe în dreptul românesc, seria
Drept, tom.XII, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi, 2006, pp.415-419.
- Programele Cadru de cercetare şi dezvoltare tehnologică –instrumente de realizare a politicilor
ştiinţifice şi tehnologice ale Uniunii Europene”, în volumul „ Limbajul de lemn” şi educaţia
mileniului III, Oradea, 2005, pp. 66-72
Contracte de cercetare - Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/61957, cu titlul:”Programul de practică pentru studenţi -Protectia
şi de mobilităţicopilului de la teorie la practica”, finanţat prin ProgramulOperaţional Sectorial – Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, funcţia în proiect - consilier juridic ;
- Contract nr POSDRU/23/2.2/G/28073, cu titlul:” Şcoala, şansa mea!”, finanţat prin
ProgramulOperaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, funcţia în proiect –
secretar de proiect;
- Contract nr. HURO/0801/084, cu titlul: „ Producerea de energie termică şi electrică bazată pe
surse alternative de energie în regiunea transfrontalieră”, finanţat prin Programul CBC HU-RO
2007-2013, funcţia în proiect - asistent manager;
- Contract nr. HURO/0801/067, cu titlul: „Crearea unor pachete de e-learning de scurtă durată,
realizarea unui guidebook şi dezvoltarea unui portal de cunoştinţe bazat pe necesităţile reale de
pe piaţa muncii”, finanţat prin Programul CBC HU-RO 2007-2013, funcţia în proiect - asistent
manager;
- Contract nr. 2006//PL/ 97196/EX., cu titlul: “The development of competencies and abilities for
the research programmes’ coordinators in the academic and research environment”, finanţat prin
Programul Leonardo da Vinci, funcţia în proiect – manager de proiect.
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Anexe

Diploma de licenţă
Decizie Colegiului Consilierilor Juridici Bihor
Diploma de master
Diploma de bacalaureat
Atestat participare proiect Erasmus „Research projects- important aspects for society’s
development”, Budapesta, 2010
Diplomă participare Proiect:” Dezvoltarea şi consolidarea performanţelor manageriale şi
administrative ale angajaţilor din universităţi şi IMM-uri, în conformitate cu obiectivul comun al
acestor organizaţii în contextul dezvoltării regionale”, Oradea, 2004
Diploma de partcipare proiect LDV RO/2006/PL97196

Oradea
24.11.2010
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